KST er respekt for kroppen

Lidt om mig selv
Jeg er godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB ) inden for Kranio-Sakral Terapi og har
egen klinik på Hovedgaden 16 i Rønde (indgang fra
gården), i dejlige lyse lokaler med masser af plads.
Jeg har haft egen klinik siden 2005.
Mine erfaringer spænder vidt mellem de problemer
som både børn og voksne kommer med. Eksempler
herpå kunne være ryg/nakke-problemer, smerte i
skuldre, arme, ben og mave, piskesmæld, diskusprolaps, depression samt stress-symptomer.

”Den respektfulde måde at
møde kroppen på, gør at
kroppen aktivt giver slip på
sine beviste og ubeviste
spændinger”.

www.kstforeningen.dk

Kranio-Sakral Terapi, stillepunkt, bindevævsmassage, meridianpunkter, triggerpunkter og organmassage er vigtige værktøjer i min behandling. Ligesom
øvelser og kostråd også typisk indgår. Min RABgodkendelse (der kræver årlig vedligeholdelse) er
din garanti for kvaliteten af min uddannelse, og at
den lever op til gældende lovgivning.

Lene Kunnerup Nielsen
Klinik på Hovedgaden 16. 1.sal, 8410 Rønde
Telefon 4094 9131 (vent evt. på mobilsvarer)
www.kunnerup.dk
E-mail Kunnerup@hotmail.dk
Sparekassen Djursland reg:9388 konto:615099

”Klinikken med fokus på dit
velvære”
www.kunnerup.dk

Hvad er Kranio-Sakral Terapi
Kranio-Sakral Terapi
Er en nænsom behandlingsform. Den giver kroppen
mulighed for at optimere sit funktionsniveau. Det er
en meget blid, men dybtgående manuel behandlings
form som samarbejder med kroppens egne ressourcer, - med det sigte at påvirke kroppens evne til selvhelbredelse.

En behandling indledes med en samtale om hvorfor
du kommer, samt journaloptagelse. Behandlingen
varer cirka en time, hvor du ligger afslappet på en
briks, mens jeg med nænsomme berøringer løsner
op for spændinger og blokeringer (især omkring hoved, rygsøjlen og bækken). Du vil ofte opleve en
dyb afspænding, en nærmest meditativ tilstand. Som
reaktion på behandlingen kan du opleve en efterfølgende udrensning af kroppen, forbigående træthed,
humørsvingninger og lignede. Dette er mest udtalt
de første par døgn efter behandlingen. Disse reaktioner er tegn på, at kroppen selv begynder at slippe
sine problemer.
Enkelte gange er én behandling nok, men når der er
tale om længerevarende og kroniske problemstillinger, må der påregnes flere behandlinger. Du kan dog
forvente at mærke positive forandringer inden for de
3 første behandlinger.

Kranio-Sakral Terapien arbejder med knogler, membraner (hjernehinder), cerebrospinalvæske
(rygmarvsvæske), muskler, bindevæv og organer og
har hermed indflydelse på nerve, hormon– og immunsystemet og påvirker således hele kroppen.
Behandlingsformen bygger på, at kroppen bliver
mødt der hvor den er, og herfra arbejder jeg med
mine hænder med de mærkbare rytmer og bevægelser i kroppen. Den respektfulde måde at møde kroppen gør, at kroppen aktivt giver slip på sine beviste
og ubeviste spændinger.

Kranio-Sakral Terapi til børn
Børn kan have større eller mindre traumer efter fødslen. Nyfødte kan have spændinger eller uro i kroppen, have vanskeligt ved at sutte, sove eller have kolik. Hos de lidt større børn kan det udtrykke sig som
trivselsproblemer, mellemørebetændelse, talevanskeligheder, hovedpine, koncentrationsbesvær, inkontinens og
stress.
Børn er ofte meget modtagelige for Kranio-Sakral Terapi.
Der kan derfor opnås gode resultater ved relativ få behandlinger. Børn kan behandles fra
de er få dage gamle.

Ondt i ryg og nakke
Har du ondt i ryg, nakke, arme/ben, hovedpine eller
migræne, kan årsagen fx. være scheuermanns syndrom eller en skoliose. Her arbejder jeg med KSTlignende teknikker som afhjælper spændinger i
muskler, bindevævet, fascier, hvirvler, led og knogler.
Teknikkerne er velegnede efter piskesmæld, diskusprolaps, efter fald,
ved stress og depression. Organmassage er ofte en integreret del af
behandlingen i forbindelse med behandlingen af rygge.
Organmassage kan forbygge eller afhjælpe kroniske spændinger i forbindelse med fordøjelsen, underlivsorganerne, hjerte, lunger samt nyrer.

